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W ychow anie i je g o rola we w spółczesnych rodzinach polskich ma określone
uwarunkow ania. T rudno byłoby je zrozum ieć bez uprzedniego spojrzenia na procesy
i zjaw iska zachodzące w społeczeństw ie. W ychow anie bow iem nie przebiega poza
nimi, ani też w sposób od nich niezależny. Jest ono w ręcz nieodłącznym składni
kiem życia społecznego.
Przem iany w życiu społeczeństw a znajdują odzw ierciedlenie w procesach socja
lizacji dokonującej się głów nie w rodzinie oraz w obrębie w spólnot sąsiedzkich i lo
kalnych. W spółczesne spory o w ychow aniu w rodzinie odnoszą się najczęściej do
pytania, do jakich celów i w artości sprow adzają się oddziaływ ania w ychow aw cze.
W ychow anie we w spółczesnych społeczeństw ach zostaje zunifikow ane w zor
ganizow ane i coraz bardziej utechniczniane system y, co pociąga za sobą depersona
lizację jednostek ludzkich. W yw ołuje to zrozum iały protest zaw ierający się w ten
dencjach pedagogiki hum anistycznej, chociaż w ątpliw e jest, czy protest ten
przyjm uje w łaściw y kierunek, kiedy neguje celow e w ychow anie w ogóle, propagu
jąc powrót do w ychow ania naturalnego.
Ten sposób m yślenia i reagow ania na trudności dnia dzisiejszego, polegający na
pow rocie do przeszłości, je st typow ym zjaw iskiem w ystępującym w ów czas, gdy lu
dzie stają bezradni wobec now ych problem ów , jakie niesie ze sobą życie. R ów no
cześnie skłonni są do odrzucenia i dezaprobaty tego co budzi niepokój, a jednocześ
nie pozostaje poza sferą racjonalnego rozeznania (T offler 1970).
W definicji w ychow ania zaw arta je st m yśl w skazująca na celow e działania roz
w ijające osobow ość jednostki, a w ięc proces ten nie m oże być skierow any tylko na
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człow ieka, lecz pow inien on pom agać mu w jeg o staraniach o w łasną podm iotow ość
i tw órczą sam orealizację. Praw dopodobnie, w obliczu zagrożeń człow iek nie potrze
bow ał dotąd bardziej niż obecnie tej pom ocy. Tak więc wychow anie w rodzinie
z jednej strony powinno sprowadzać się do ukształtowania systemu wartości, a z dru
giej pom agać w dążeniu jej członków do zachow ania własnej tożsam ości, odrębno
ści, autonom ii i podm iotow ości.
Idea dem okratyzm u przenikająca obecnie życie społeczne znajduje wyraz w w y
chow aniu zorientow anym hum anistycznie, dążącym do zm odernizow ania szeroko
pojętej praktyki w ychow aw czej. W ychow anie to, skupione na wychowanku, w yklu
cza narzucanie i rezygnuje z jakiejkolw iek form y przym usu. M a ono więc dopomóc
w staw aniu się bardziej św iadom ym tego, co robi, a przede wszystkim w zrozum ie
niu tego, kim je st napraw dę w ychow anek.
W ychow anie m oże i pow inno pom agać człowiekowi w jego staraniach o pod
m iotow ość i tw órczą sam orealizację. W e współczesnej nam rzeczyw istości wyłania
się now a funkcja w ychow ania - pom ocy człow iekow i w jeg o dążeniu do zachow a
nia własnej tożsam ości, odrębności, autonom ii i podm iotow ości.
Podm iotow ość na gruncie pedagogiki sprow adza się więc do postrzegania je d 
nostki ja k o autonom icznej, posiadającej praw o do niezależności i odpowiedzialności
za sw oje postępow anie. Pełny rozwój człow ieka m oże dokonyw ać się tylko w atm o
sferze w ychow aw czej um ożliw iającej porozum ienie na wszystkich poziomach i po
zw alającej dostrzec w różnorodności i różnicach m iędzy jednostkam i podstawowe
źródło w zbogacania swojej osobow ości.
D użą w agę w procesie w ychow ania przyw iązuje się do rozm ów z dziećmi, tw o
rzenia i pogłębiania więzi interpersonalnych m iędzy wychow aw cam i i wychow an
kam i, rozw oju m iłości do dziecka pojm ow anej w kategoriach „spoiw a egzystencji”
ludzkich, a nie w iary w sam ow yzw alający się „geniusz dziecka” wym agający jed y 
nie pielęgnacji (K om ar 1989).
W ychow anie je st czynnikiem , który um ożliw ia człow iekowi pełnię urzeczyw ist
niania się, który organizuje podłoże dla dóbr kulturowych przysw ajalnych przez je d 
nostkę. O bok zm aterializow anych dóbr w ysiłek człow ieka skierow any jest na nie
ustanne podtrzym yw anie ich znaczeń, w tajem niczanie w sposoby ich odczytywania,
w rastanie w św iat tradycji kulturow ej. To przez w ychow anie w rodzinie odbyw a się
proces w tajem niczania człow ieka w dorobek kultury pokoleń.
W szystkie dobra kulturow e, zarów no te, które m ają bezpośrednią użyteczność,
ja k i te, które stanow ią złożony układ pojęciow y (idee, przekonania, wartości, trady
cje i inne), m ają pew ną sw oistą strukturę. Tej struktury dóbr nie otrzym uje się bez
pośrednio na drodze dziedziczenia biologicznego, ani w drodze przekazu fizyczne
go, lecz w złożonym procesie w ychow ania w rodzinie.
W rodzinie dziecko uczy się tych w szystkich um iejętności, które pozw alają mu
w łączać się w raz z dorastaniem w życie społeczeństw a, kształtują się jego postawy,
dokonuje się proces przysw ajania przez nie w artości uniw ersalnych, ponadczaso
wych, które pojm ow ane są jak o podstaw ow e norm y w spółżycia społecznego. Obok
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całego szeregu uw arunkow ań praw idłow ego funkcjonow ania rodziny, istotne zna
czenie m ają cechy rodziców - ich w ykształcenie, pozycja społeczna i zaw odow a,
postawa m oralna, ich zainteresow ania, a szczególnie ich stosunek do własnych
dzieci.
Interesującym środow iskiem w ychow aw czym z poznaw czego punktu widzenia
jest rodzina nauczycielska (badania w łasne z lat 1998-2000). R odzina nauczycielska
jest najczęściej dw upokoleniow ą, z jednym lub dw ojgiem dzieci. N a ogólną liczbę
280 rodzin 8,6% posiada troje dzieci. Co dziew iąta m atka - nauczycielka w ychow u
je sam otnie jedno lub dw oje dzieci. R odzice są zw ykle m ałżeństw am i rów ieśniczy
mi. Podstaw ow ym źródłem dochodu rodzin nauczycielskich je st praca zaw odow a w
szkole obojga rodziców (15,2% ) lub samotnej matki nauczycielki (10% ). W pozo
stałych przypadkach jed n o z rodziców - najczęściej ojciec - w ykonyw ało inny za
wód (np. lekarz, praw nik, przedsiębiorca itp.), co spraw iało, iż dochody w tych ro
dzinach kształtow ały się na poziom ie dobrym i bardzo dobrym . N atom iast poziom
życia m aterialnego w rodzinach obojga nauczycieli był w 39,2% poniżej m inim um
socjalnego. Na poziom ie m inim um żyło w okresie badań 46,7% rodzin. Bardzo
trudna sytuacja m aterialna była udziałem m atek sam otnie w ychow ujących dzieci.
W yższe w ykształcenie 61,2% rodziców - nauczycieli oraz ich aktyw ność zaw odow a
nie zapew niają godnego poziom u życia rodziny.
Bardziej korzystna okazała się sytuacja społeczno-m oralna rodzin nauczyciel
skich. Ich życie je st w pełni podporządkow ane w ym aganym w zorom w spółżycia
m iędzyludzkiego, osiąga w ysoki poziom, a kształt ideału m oralno-etycznego na
uczycieli w ysuw a na czołow e m iejsca takie wartości, jak: uczciwość, odpow iedzial
ność, rodzina i dobre w ychow anie dzieci. Sami rodzice dostarczają dzieciom w zo
rów do naśladow ania zarów no w zakresie przestrzegania norm społecznych, jak
i organizacji czasu w olnego i form uczestnictw a w kulturze - chociaż zbyt mało cza
su pośw ięcają w łasnym dzieciom .
Kultura jest najbardziej ludzkim czynnikiem grupow ania się, je st obszarem,
w którym człow iek m oże doznaw ać i w yrażać uczucia i em ocje. W e wzajem nych
kontaktach, w odbiorze dorobku kulturow ego pokoleń m oże zaspokajać potrzeby
akceptacji, życzliwości i szacunku. Takie elementy kultury, jak: język, tradycje, oby
czaje w iążą ludzi ze sobą, potw ierdzają ich tożsam ość i przynależność społeczną.
Przygotow anie dziecka do życia kulturalnego dokonuje się od w czesnych lat je 
go w zrastania i rozw oju. D latego tak w ażna je st rola rodziców , którzy poprzez św ia
dom ą aktyw ność w ychow aw czą w prow adzają sw oje dzieci w św iat piękna, idei
i wartości, w św iat doznań i przeżyć, przygotow ują je do życia w społeczeństwie.
Kultura życia codziennego zaw iera także takie elem enty, jak: poziom kultury ję 
zyka, jego stan m oralny oraz przekaz tradycji w rodzinie.
W e w szystkich rodzinach w codziennych kontaktach używ a się języka literac
kiego jak o obow iązującego. Nie zanotow ano stosow ania gw ary lub żargonu. Stan
moralnej kultury języ k a w 46,4% rodzin osiąga w ysoki poziom , a w 53,6% poziom
średni.
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W ażnym elem entem życia kulturalnego rodziny są tradycje i związane z nimi
obyczaje. W w ychow aniu przypisuje się w ażność zarów no treściom kulturow ym ,
jak i ich przekazyw aniu. D orobek poprzednich pokoleń ludzie odczytują na nowo,
w artościują, w zbogacają i przekazują m łodym , którzy rozw ijają się poprzez w rasta
nie w kulturę, w tym także tradycje, obyczaje i zw yczaje pielęgnow ane przez rodzi
nę.
Przekazy tradycji w rodzinach nauczycielskich odbyw ają się w sposób okazjo
nalny (76,8% ) obejm ujący nie tylko pielęgnow anie świąt i uroczystości rodzinnych,
ale także grom adzenie pam iątek po przodkach oraz rozw ijanie zainteresowań, np.
m uzycznych czy plastycznych.
W 23,2% rodzin pielęgnow anie tradycji odbyw a się w sposób regularny. W ro
dzinach tych pielęgnuje się np. zbiory fotografii rodzinnej, dokum entów św iadczą
cych o pochodzeniu, tw orzone są drzew a genealogiczne. Tym czynnościom tow a
rzyszą opow ieści rodzinne, w spom nienia historyczne, opisy zdarzeń z przeszłości
rodzinnej. Z pokolenia na pokolenie przekazyw ane są zbiory filatelistyczne lub
num izm atyczne - ślady kolekcjonerskich zam iłow ań przodków. W spólne rodzinne
m uzykow anie, śpiew anie, nauka gry na instrum entach, pasje m alarskie czynią śro
dow isko rodzinne w yjątkow ym , niepow tarzalnym , spójnym , um acniającym poczu
cie własnej tożsam ości i w zajem nych więzi.
Stan zdrow ia w rodzinie jest w ynikiem w ielu czynników , m iędzy innymi co
dziennego sposobu odżyw iania, ilości czasu przebyw ania na powietrzu, długości
snu, a także skłonności do zachorow ań, wad postawy, wad zm ysłów, chorób prze
w lekłych oraz ogólnego rozw oju fizycznego. Po uw zględnieniu wszystkich tych
czynników stw ierdzono, że stan zdrow ia zarów no rodziców, jak i dzieci z rodzin na
uczycielskich, w zdecydow anej większości (76,4% ) jest dobry. W tym środowisku
zw raca się uw agę na zasady praw idłow ego żywienia, trybu życia, higienę osobistą,
ja k i pom ieszczeń, dba się o w ychow anie zdrow otne dzieci oraz specjalistyczną
opiekę m edyczną nad nim i. T roskliw ością otacza się też starsze pokolenie - dziad
ków , którzy często w ym agają zw iększonej opieki w domu.
W spółżycie z krew nym i przebiega na ogół bez zakłóceń. Praw ie wszystkie ro
dziny utrzym ują z nimi przyjazne stosunki (96,2% ). W spółżycie z sąsiadam i opiera
się na zgodnych kontaktach i w zajem nej pom ocy lub usługach. N orm y w spółżycia z
ludźm i są przez nauczycieli zw ykle przestrzegane. Nauczyciele biorą pod uwagę
przesłanki w ykonyw anego zaw odu oraz oczekiw ania społeczne i w związku z tym
zdecydow ana ich w iększość dba o to, by życie moral no-społeczne podporządkow a
ne było uznanym w zorom w spółżycia w e w szelkich form ach ludzkiej działalności
oraz by nastaw ione było na realizację dobra pozaosobistego, ogólnospołecznego.
Jest to w ażne nie tylko ze w zględu na własne m iejsce w społeczeństw ie, w środow i
sku społecznym , ale przede w szystkim na w ychow anie dzieci, na ich aktywność
i stopień uspołecznienia.
E lem entem kultury rodziny, w yrazem jej ogólnego poziom u je st kultura pedago
giczna rodziców . R ozw ija się ona w całokształcie w arunków dom u rodzinnego
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i w ielorakich uw arunkow ań jeg o funkcjonow ania. O ddziaływ ania ich m uszą być tak
przem yślane, aby zapew niały dziecku optym alne w arunki rozw oju jeg o zaintereso
wań intelektualnych, estetycznych, kulturalnych.
Jednym z czynników w skazujących na poziom kultury pedagogicznej rodziców
jest um iejętność oddziaływ ania w ychow aw czego przez organizację życia w rodzi
nie. W poznaw aniu środow iska rodzin nauczycielskich zw rócono uw agę na aktyw 
ność w ychow aw czą rodziców , która obejm uje organizację czasu w olnego dziecka,
jego w ypoczynku, stopień zapew nienia mu dostępu do rozryw ek kulturalnych oraz
udział w życiu dom ow ym rodziny.
Istotną spraw ą w tym w zględzie jest ilość czasu, jak ą rodzice pośw ięcają w yłącz
nie dziecku i rodzaj zajęć podejm ow anych razem z nim.
D zienny w ym iar czasu matek, które pośw ięcają go więcej niż ojcowie, wynosi
od dwóch do czterech godzin. O jcow ie przebyw ają z dzieckiem od jednej do dwóch
godzin, a około 18,4% pośw ięca dziecku mniej niż godzinę. D om inującą w tym cza
sie jest rozm ow a (84,5% ), która pozw ala na w ym ianę codziennych inform acji lub
pom aga w rozw iązaniu problem ów dzieci. O koło 60,0% rodziców spaceruje w tym
czasie z dziećm i, a 42,3% czyta dziecku książki i czasopism a. W spólne gry planszo
we i tow arzyskie realizuje około 28,0% rodziców , a 36,2% m atek uczestniczy w za
bawie dziecka.
R odzice-nauczyciele przygotow ują sw oje dzieci do racjonalnego spędzania cza
su w olnego i podczas zajęć realizują jeg o funkcję tw órczą, percepcyjną, rekreacyjną
i uspołeczniającą.
W około 62,4% rodzin dba się o to, aby dziecko aktywnie uczestniczyło w przed
m iotowych kołach zainteresow ań, uczyło się języ k ó w obcych, muzyki, tańca, pla
styki, zdobyw ało spraw ności sportow e, obsługi kom putera, poszerzało w iedzę, tre
nowało w tzw. szkołach pam ięci. W 87,4% rodzin dokonuje się selekcji program ów
telew izyjnych, ograniczając jednocześnie czas spędzany przed telew izorem . Z nacz
nie ogranicza się lub w całości zakazuje oglądania film ów krym inalnych ze scenami
przem ocy i agresji oraz erotycznych.
Jednak podczas nieobecności rodziców w dom u 28,4% dzieci ogląda telewizję
nawet do godziny 2300. T ylko 16,2% dzieci przestrzega ustalonych przez rodziców
zasad oglądania program ów telew izyjnych, zarów no w ciągu dnia, ja k i w ieczorem .
Rozwój techniki kom puterow ej oraz bogaty w ybór gier i program ów spow odo
wał, że dzieci chętnie pozostają w dom u, rezygnują np. z w yjścia do kina. K om puter
znajduje się w co drugiej rodzinie. Z takich placów ek kulturalnych, jak teatr, filhar
m onia, opera (ze w zględu na znaczną odległość od m iejsca zam ieszkania) dzieci ko
rzystają przeciętnie raz w roku. Lukę tę w ypełnia często szkoła.
W rodzinach nauczycielskich docenia się rolę sportu w rozw oju dziecka. Z co
drugiej rodziny dzieci uczęszczają na zajęcia sportow e do szkoły, klubów lub upra
w iają sporty z rodzicam i, np. żeglują, jeżd żą na row erach, nartach, pływ ają itp.
W akacje letnie sprzyjają regeneracji sił fizycznych i um ysłow ych dziecka, są
czasem i okazją do spraw dzenia swojej sam odzielności. Z w ykle jednak rodzina spę
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dza ten czas razem . W około 31,3% rodzin dzieci w yjeżdżają na kolonie i obozy.
Z pozostałych czas ten spędza rodzina lub sam e dzieci u krewnych lub pozostają
w dom u. Przyczyną tego stanu jest trudna sytuacja m aterialna nauczycieli.
E lem entem aktyw ności w ychow aw czej rodziców je st także w ychow anie przez
pracę. Jednym z jeg o w skaźników je st przydział obow iązków dom ow ych. Zwykle
są to codzienne czynności zw iązane z utrzym aniem czystości pom ieszczeń lub opie
ką nad zw ierzętam i. W ponad połow ie rodzin (58,4% ) dzieci m ają stały przydział
obow iązków . O koło 32,0% dzieci pom aga czasem w dom u. N atom iast 9,8% dzieci
nie zajm uje się pracą na rzecz dom u, są w yręczane przez rodziców.
K ształtow anie postaw tw órczych, sam odzielności i inicjatyw y dzieci nie jest ce
lem sam ym w sobie; są to wartości, które ujaw niają się zw łaszcza w przyszłej pracy
zaw odow ej i decydują o jej jakości. Praca je st więc nie tylko celem wychowania
człow ieka, kształtow ania je g o wartości osobistych, ale i środkiem wychowania.
Przygotow anie do pracy stanowi zespół ważnych i nienowych zadań wychowawczych
rodziny, lecz now e są w spółczesne sytuacje, które rodzą specyficzne problemy.
Istotnym czynnikiem zapew niającym praw idłow y rozwój i wychow anie dziecka
jest atm osfera w ychow aw cza w rodzinie. C harakteryzuje się ona poczuciem więzi,
w spólnotą dążeń, um iejętnością w spółżycia i w spółdziałania, wzajem nym szacun
kiem i zrozum ieniem , tolerancją odm ienności poglądów i zainteresow ań, solidarno
ścią rodzinną. T w orzą ją dorośli członkow ie rodziny, zaś rolę decydującą pełnią
osobiste w alory rodziców , ich w zajem ny stosunek do siebie, do w łasnego życia, ich
system u w artości. Jakość atm osfery je st w ażnym składnikiem dom u jak o środow i
ska w ychow aw czego (Pieter 1972).
W dom u rodzinnym zaspokajane jest poczucie bezpieczeństw a, na które składają
się: m iłość, akceptacja, uznanie, szacunek, zrozum ienie oraz unikanie lęku i strachu.
Brak zaspokojenia którejś z tych potrzeb pow oduje zaburzenia w zachow aniu dziec
ka i we wzajem nym oddziaływaniu członków środowiska rodzinnego. Oddziaływania
te rozum iane są ja k o w zajem ne interakcje między poszczególnym i członkam i rodzi
ny. Jakość tych stosunków , ich intensyw ność zależą od czynników psychologicz
nych i społecznych, a także od przeszłości dorosłych członków , ich uprzednich do
św iadczeń życiow ych.
R odzina tw orzy w zględnie jasną, przejrzystą sieć relacji interpersonalnych, pro
stą, zrozum iałą i nagradzającą; zobow iązuje swych członków do dbałości o siebie i
w zajem ne relacje.
W ażnym w arunkiem praw idłow ego rozw oju i wychow ania dziecka jest istnienie
pozytyw nej więzi uczuciow ej m iędzy rodzicam i. System mąż - żona, jak wszystkie
inne system y w obrębie rodziny, je st system em społecznym , w którym dw ie jednost
ki w spółdziałają ze sobą na podstaw ie więzi uczuciow ej, w zajem nych oczekiwań,
w spólnych zobow iązań i odpow iedniego zachow ania się wobec siebie samych i wo
bec innych. D obre lub złe funkcjonow anie tego system u zależy między innymi od
satysfakcji seksualnej m ałżonków , od dobrze pełnionych ról rodzicielskich, od przy
stosow ania m ałżeńskiego (Rem bow ski 1986).
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K onstelacja uczuciow a w rodzinie w arunkuje form y zachow ania się poszczegól
nych członków w zględem siebie oraz w zm acnia lub osłabia role rodzicielskie. H ar
m onijne i zgodne w spółżycie rodziców w pływ a na jakość pełnionych ról rodziciel
skich nacechow anych serdecznością do dziecka i w łaściw ą opieką.
Pożycie rodziców - nauczycieli układa się na ogół szczęśliw ie. W 11,5% rodzin
w spółżycie określono jak o niezgodne, charakteryzujące się kłótniam i, silną różnicą
poglądów i cech charakteru.
W tw orzeniu atm osfery uczuciow ej istotną rolę pełnią stosunki m iędzy rodzeń
stwem , które z jednej strony sprzyjają rozw ojow i dziecka, z drugiej znów m ogą
ukształtow ać w nim postaw ę nieposłuszeństw a. Posiadanie rodzeństw a daje dziecku
większe m ożliw ości nauczenia się obcow ania z innymi ludźm i, a tym sam ym przy
szłego pełnienia rozm aitych funkcji społecznych.
R odzice - nauczyciele ocenili w spółżycie m iędzy ich dziećm i w 62,4% przypad
ków jako zgodne, pełne życzliw ości, w zajem nej pom ocy i opieki. W pozostałych
przypadkach w ystępow ały sporadycznie konflikty. Postaw y opiekuńcze u dzieci w y
wołuje obecność m łodszego rodzeństw a, zw łaszcza w wieku niem ow lęcym i przed
szkolnym.
U kłady m iędzy rodzeństw em są odzw ierciedleniem klim atu uczuciow ego i w za
jem nych relacji dorosłych członków rodziny, a w rodzinach nauczycielskich jest on
na ogół pozytywny.
U czuciow e stosunki w relacji rodzice - dzieci są dość złożone. Postaw a rodzi
ców wobec dziecka je st zw ykle m ieszaniną akceptacji i odrzucenia, lubienia i nielubienia, dom inow ania i ulegania, życzliw ości i zazdrości (Rem bow ski 1986). Stano
wi to zdrow y, norm alny układ tych stosunków i je st to potrzebne, aby dziecko
zdolne było do podejm ow ania sam odzielnych zadań, aby było przygotow ane do ży
cia społecznego.
W 91,2% rodzinach oceniono stosunek rodziców do dzieci jako serdeczny, nace
chow any pozytyw nym i uczuciam i i rodzicielską troską. O bojętność wobec dzieci
ujaw niła się w 8,8% rodzin, szczególnie ze strony ojca w rodzinach niepełnych, roz
wiedzionych.
Stosunek dzieci do rodziców we w szystkich rodzinach w yrażał serdeczne relacje
z matką. N atom iast w 14,6% przypadków relacje dzieci z ojcam i były obojętne.
Tak w ięc w rodzinach nauczycielskich w relacji rodzice - dzieci, dzieci - rodzi
ce dom inują te o charakterze pozytyw nym pod w zględem uczuciow ym . D zieci tyle
dają uczuć, ile sam e dostają. D otyczy to zarów no uczuć pozytyw nych, ja k i nega
tyw nych. U zasadnia się to koncepcją w yrów nyw ania postaw m iędzyludzkich, opartą
na bilansie em ocjonalnym . U jej podstaw leży proces przekazyw ania inform acji, ko
munikacji.
W yniki badań w skazały, że obok w ysokiego stopnia akceptacji dzieci, w rodzi
nie dość m ocno zaznacza się restrykcja - stosow ana zarów no przez m atki, jak i oj
ców. Zbyt w ysokie w ym agania, przesadne nastaw ienie na osiągnięcia m ogą być
przejaw em chęci rodziców do sprostania obow iązkom rodzicielskim i w ychow aw 
czym. Jako nauczyciele cudzych dzieci pragną w ykazać się um iejętnościam i peda-
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gogicznym i także w obec własnych. T ym czasem niepraw idłow e postawy (słaba
akceptacja i odrzucenie) dzieci wobec ojca w ystąpiły w 21,3% , a wobec matek
w 7,6% rodzin. O jcow ie, których dotyczy brak akceptacji ze strony dzieci, posiadają
w w iększości przypadków średnie i podstaw ow e w ykształcenie, a nieliczni wyższe.
Na jak o ść kontaktów z dzieckiem w pływ a niew ątpliw ie poziom wykształcenia.
W ychow anie dziecka w rodzinie nie zaw sze podporządkow ane jest wyłącznie
ideałow i w ychow aw czem u opartem u na pedagogicznej refleksji i wiedzy, zwykle
w ystępują obok siebie obie postacie w ychow ania: intencjonalna, zam ierzona i czę
ściow o niezam ierzona, nieśw iadom a. W ychow anie nie jest zabiegiem oderwanym
od codziennych zdarzeń życia rodzinnego, lecz stanow i jeg o podstaw ow y element.
N abiera przez to znaczenia opiekuńczego, a opieka spożytkow uje m etody w ychow a
nia. W celowej dbałości rodziców o warunki mieszkaniowe dziecka, czystość, odzież,
w yżyw ienie oraz o zdrow ie i dobrobyt w yraża się stan opieki materialnej (Pieter
1972).
M im o zróżnicow anych w arunków m ieszkaniow ych, rodzice na ogół dostrzegają
potrzeby dziecka i w m iarę m ożliw ości starają się je zaspokoić. Każde dziecko ma
m iejsce do nauki - w łasne biurko lub stolik, półki i szafki na książki i przybory.
W ażną rolę przypisuje się odżyw ianiu dzieci. R odzice dbają o w artościow e po
siłki - pod w zględem odżyw czym i kalorycznym . Z w racają uw agę na sposób ich
podaw ania, dekorow ania itp. Praw idłow e żyw ienie uw aża się w środow isku nauczy
cielskim (co niew ątpliw ie zw iązane je st z poziom em w ykształcenia) za jeden z waż
niejszych czynników w pływ ających na stan zdrow ia dziecka, który z kolei w arunku
je jeg o sam opoczucie i um iejętność przystosow ania się do w ym agań otoczenia.
D obry stan zdrow ia je st także w ynikiem dostatecznej ilości snu. W szelkie zakłó
cenia snu odbijają się szkodliw ie na procesach um ysłow ych i psychicznych człow ie
ka. M im o w iedzy rodziców w tym w zględzie, w 18,4% rodzinach w ystępow ały od
chylenia - od 2 - 4 godzin w długości snu dzieci - od obow iązujących norm dla
poszczególnych przedziałów w iekow ych.
O w iele korzystniej w ypada przebyw anie dzieci na św ieżym powietrzu. Okres
codziennego pobytu mieści się w granicach od 2 - 5 godzin, a w okresie wakacji
przeznacza się na ten cel cały w olny czas.
K onsekw entne w drażanie dziecka do stałego trybu życia realizow ane jest w ro
dzinach nauczycielskich przez ustalenie planu dnia. Przyzw yczajanie dziecka do sta
łego trybu życia prow adzi do oszczędnego i produktyw nego zużyw ania energii ner
wowej i do zachow ania zdrow ia. Ponadto plan je st nieodzow nym warunkiem
kształtow ania naw yków i dyscypliny. U w zględnia się w nim poranne czynności higieniczno-porządkow e, naukę w szkole, czas wolny, naukę w łasną dziecka oraz
czynności w ieczorne - przygotow anie przyborów na następny dzień i toaleta.
W 54,4% rodzin dzieci m ają stały plan dnia. Sporadycznie, nieregularnie, naj
częściej na w ybrane dni ustalano z dziećm i plan dnia w 47,2% rodzin. Brak planu
dnia dziecka stw ierdzono w 8,4% rodzin.
Znaczące m iejsce w procesie w ychow ania dziecka zajm uje opieka intelektualna
ze strony rodziców . Jest ona stałą troską rodziców o rozwój um ysłowy dziecka, jego
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postępy szkolne, rozw ijanie i ukierunkow anie zainteresow ań, a także o plany zaw o
dowe i jego aspiracje.
Oceny dzieci w nauce oraz zachow aniu św iadczą o tym, że w ykształcenie, w ie
dza traktow ane są w rodzinach nauczycielskich w sposób odpow iedzialny. W hierar
chii wartości rodziców wiedza, w ykształcenie i aspiracje dzieci zajm ują w ysoką po
zycję. N auczyciele skutecznie m otyw ują dzieci do nauki i stanow ią dla nich oparcie.
Rodzice zapew niają też stałą pom oc i kontrolę zadań szkolnych. W yniki w nauce
dzieci nauczycielskich kształtują się na poziom ie dobrym i bardzo dobrym .
O ddziaływ anie w ychow aw cze w rodzinie realizow ane je st za pom ocą zróżnico
wanych m etod i środków . Przede w szystkim stosuje się m etody natury intelektual
nej, a więc rozm ow ę, przekonyw anie, tłum aczenie, persw azję (48,7% ), nakazy i za
kazy (21,5% ); następnie m etody o w ydźw ięku em ocjonalnym : pochw ałę, aprobatę,
nagrodę (15,6% ) oraz dezaprobatę, karę (26,5% ). Przykład własny, wzory do naśla
dow nictw a preferow ano w zaledw ie 8,4% rodzin. Tak więc w rodzinie nauczyciel
skiej w w ychow aniu dom inuje słow o nad przykładem własnym .
Najczęściej stosow anym sposobem karania dzieci są ograniczenia i zakazy
(58,4%) dotyczące: w yjścia z dom u, oglądania telew izji, korzystania z kom putera.
Choć rodzice są św iadom i niekorzystnego oddziaływ ania kar fizycznych, krzy
ku, gniew u, zaniechania rozm ow y z dzieckiem , około 30,0% z nich stosow ało te
środki.
C elem oddziaływ ań w ychow aw czych rodziców je st ukształtow anie w dziecku
pożądanych cech, rozw ijanie zdolności i um iejętności w spółdziałania w grupie i w
szerszej zbiorow ości, w yposażenie go w odpow iedni system w artości, norm , w zo
rów zachow ań. D ziałania te określa się m ianem socjalizacji, a jej w yrazem jest
uspołecznienie. C złow iek uspołeczniony działa zgodnie z norm am i wytworzonym i
przez daną grupę. Dzieci nauczycielskie prezentują wysoki poziom uspołecznienia.
W zakresie cech społecznych poziom ten osiągnęło 72,3% dzieci. W grupie cech
osobistych znalazło się na tym poziom ie 68,5% dzieci, a w grupie cech em ocjonal
nych 59,6% . Z nacznie mniej dzieci prezentow ało średni stopień uspołecznienia
(27,7% w zakresie cech społecznych, 28,3% w zakresie cech osobistych i 40,4%
dzieci w grupie cech em ocjonalnych). Tylko 3,2% dzieci w ykazało uspołecznienie
na poziom ie niskim.
D ziałania rodziców , w spierane przez szkołę i inne instytucje ośw iatow e i opie
kuńcze, pozw alają dziecku staw ać się jednostką uspołecznioną, um iejącą w spółpra
cować z innymi ludźm i i realizow ać w łasne plany życiow e.
Ocena środow iska rodzin nauczycielskich pozw ala określić je jak o korzystne dla
rozwoju i w ychow ania dzieci. Czynnikam i sprzyjającym i procesowi w ychow ania są
przede w szystkim : wysoki poziom w ykształcenia rodziców , specyfika zawodu, wie
dza psycho-pedagogiczna z zakresu rozwoju i wychowania dziecka, a nade w szystko
miłość rodzicielska.
Pom im o trudnych w arunków m aterialnych dzieciom zapew nia się optym alne
warunki rozwoju.
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BRINGING UP A CHILD IN A TEA CH ERS’ FAMILY
Summary
Upbringing and its role in today’s Polish families is conditioned in specific ways. An interesting
environm ent for the upbringing process, from the cognitive perspective, is a teachers’ family. Teachers
are educated people, which is not without effect on beneficial function on the family and bringing up
children even in spite o f a difficult financial condition o f such a family. T eachers’ families live on the
m inim um social level or even below that. This condition exerts a negative effect on teachers’
participation in culture. In teachers’ families, norms o f social intercourse are observed. Children reach a
high level o f social adaptation.

